ĐỀ NGHỊ THAY ĐỔI
GIÁ VÉ ST Tốc Hành
Khái Quát
Sound Transit đang xem xét hai lựa chọn để đơn giản hóa giá vé ST Tốc Hành bằng cách loại bỏ cơ cấu vé hai vùng hiện tại. Lựa chọn 1 là giá vé cố
định $3.25 cho người lớn. Lựa chọn 2 là dựa theo tuyến đường và loại bỏ giá vé một vùng rẻ hơn cho những người đi trong phạm vi một hạt trên
các tuyến đường hai hạt. Lựa chọn 2 sẽ không thay đổi giá vé người lớn hiện tại là $2.75 cho các chuyền một vùng trên các tuyến đường một hạt,
và giá vé người lớn cho tất các các chuyến hai hạt sẽ là $3.75. Dưới cả hai lựa chọn, những người đi xe hội đủ điều kiện hưởng giá vé ORCA Lift, Trẻ
Em, Người Cao Niên hoặc Người Khuyết Tật sẽ thấy giá vé giảm xuống mức một vùng như hiện tại cho tất cả các chuyến đi.
Trong lúc chờ Hội Đồng chấp thuận, Sound Transit hy vọng sẽ thực hiện mọi thay đổi giá vé vào tháng Bảy 2018, khi King County Metro áp dụng
giá vé cố định mới là $2.75.

Tháng Giêng 2018

Tìm hiểu thêm và nhận xét
Kỳ hạn nhận xét:
Ngày 11 tháng Hai, 2018

Điền bản thăm dò trên mạng:
soundtransit.org/fare-change

Họp công cộng:

So sánh giá vé ST Tốc Hành với các lựa chọn giá vé
Giá vé hiện tại

12 giờ trưa, thứ Năm, ngày 1 tháng Hai, 2018
Union Station, 401 S. Jackson St., Seattle

Lựa chọn 1 - Giá vé cố định

Lựa chọn 2 - Dựa theo tuyến
đường

Điện thư: fares@soundtransit.org
Vào trang mạng: soundtransit.org/fare-change

1 vùng*

2 vùng*

Tất cả các tuyến đường

1 hạt**

2 hạt***

Người lớn (tuổi từ 19-64)

$2.75

$3.75

$3.25

$2.75

$3.75

ORCA LIFT Người lớn

$1.50

$2.75

$1.50

Trẻ Em (tuổi từ 6-18)

$1.50
$2.75
$1.50
Người Cao Niên hoặc Người
$1.00
$1.75
$1.00
Khuyết Tật
* các chuyến 1 vùng nằm trong phạm vi một hạt, các chuyến 2 vùng đi qua ranh giới hạt.
** các tuyến 1 hạt: 522, 540, 541, 542, 545, 550, 554, 555, 556, 560, 566, 567, 577, 580 và 596.
*** các tuyến 2 hạt: 510, 511, 512, 513, 532, 535, 574, 578, 586, 590, 592, 594 và 595.

Các lựa chọn này ảnh hưởng đến
tôi như thế nào?

$1.50

Gọi số: 1-866-940-4387

$1.50

Bằng thư:

$1.00

Sound Transit
Nhờ chuyển Kassandra Andrews
401 S. Jackson St., Seattle, WA 98104

Lựa chọn 1- Giá vé cố định

Lựa chọn 2 - Giá vé theo tuyến đường

Tôi là người lớn đi chuyến 1 hạt trên tuyến đường 1 hạt

Giá vé của quý vị sẽ tăng $0.50

Giá vé của quý vị sẽ không thay đổi

Tôi là người lớn đi chuyến 1 hạt trên tuyến đường 2 hạt

Giá vé của quý vị sẽ tăng $0.50

Giá vé của quý vị sẽ tăng $1.00

Tôi là người lớn đi chuyến 2 hạt trên tuyến đường 2 hạt

Giá vé của quý vị sẽ giảm $0.50

Giá vé của quý vị sẽ không thay đổi

Tôi là người được giảm giá vé (ORCA LIFT, Trẻ Em, Người Cao Niên hoặc Giá vé của quý vị sẽ không thay đổi
Người Khuyết Tật) đi chuyến 1 hạt

Giá vé của quý vị sẽ không thay đổi

Tôi là người được giảm giá vé (ORCA LIFT, Trẻ Em, Người Cao Niên
hoặc Người Khuyết Tật) đ chuyến 2 hạt

Giá vé của quý vị sẽ giảm:
• ORCA LIFT/Trẻ Em giảm $1.25
• Người Cao Niên hoặc Người Khuyết Tật giảm $0.75

Giá vé của quý vị sẽ giảm:
• ORCA LIFT/Trẻ Em giảm $1.25
• Người Cao Niên hoặc Người Khuyết Tật giảm $0.75

Tôi thường chuyển sang ST Tốc Hành từ dịch vụ chuyên chở của các cơ
quan khác

Các mức giá vé sẽ ngang với King County Metro đối với:
• người được giảm giá vé

Các mức giá vé sẽ ngang với King County Metro đối với:
• người lớn trên các tuyến 1 hạt
• người được giảm giá vé

Để xin tiện nghi cho người khuyết tật hoặc để biết tin tức dưới hình thức khác, xin gọi 1-800-201-4900 / TTY Relay 711 hoặc gửi điện thư đến #accessibility@soundtransit.org
Sound Transit dự tính xây dựng và điều hành các hệ thống và dịch vụ chuyên chở trong vùng để cải thiện việc đi lại cho Central Puget Sound.
Sound Transit | 401 S. Jackson St. | Seattle, WA 98104-2826 | 1-800-201-4900 / TTY Relay: 711 l main@soundtransit.org l soundtransit.org

